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، وبعض تحريرات رواية حفص عن عاصم من مرسوم الخط  ص مواضع لخ  م  
 ا على السورطريق الشاطبية؛ مرتب  

 
وعلى أصحابه وتابعيهم أمجعني،  على رسول اهلل والسالم بسم اهلل واحلمد هلل والصالة 

وبعض حتريرات رواية حفص عن على مرسوم اخلطِّ، واع  الوف  اخاتباار  مبلخَّص فهذا م  ؛ بعد  و 
زاد الوجيز »أعفب ها لكبايب: فد عاصم من طريق الشاطاية. وهو أحد ثالثة إحلافات كنت  

وطاليب  الـم جيزينيف هذا الـم خبصر حلاجة  ه  د  ، فرأيت  أن أ فر  «في القراءة واإلقراء والمجاز
يف ميزان حسنايت، وأن يرزفين ووالد َّ واملسلمني  ا، وأن جيعلهاوأسأل اهلل أن ينف  هب اإلجازة إليه،

 اإلتالص والقاول، آمني.
وحفٌص ممن ، املرسومة بصورة الباءهاء البأنيث مواع   عرض   صيف هذا امللخَّ  راعيت  وفد 

مست مقووعة، املواع  اليت ر   اغالا  أذكر  واملوصول،قوو  املوكذلك مواع   .عليها بالباء يقفون
مرسومة بالوصل مثل )يف ما(، ففي بعض املواع  ترسم  )فيما( كلمة واحدة، ويف هذه  وهلا نظائر  
، ويف بعضها رمست كلمبني، ويف هذه احلالة ميكن الوف  اخاعورار  أو على )يف( ي وف  احلالة خا

وردة يف مجي  م  مراعاة عدم الادء بـ )ما( بل يادأ )يف ما( ، وهذه القاعدة م   (يف)اخاتباار  على 
كما يف )فإَّلَّ ( موع    ؛بان موصولبنيالكلم همست فياملواع  املذكورة، وفد أذكر املوع  الذ  ر  

وهي أكثر من  -، واملواع  األترى موصولبني)إن َّل( ألنه الوحيد الذ  رسم فيه  سورة هود،
 ابذكر املوع  املشار إليه تيسي   ، فاكبفيت  ) إن َّل ( مقووعبني مست كلمبنير   – اعشرين موعع  
 .واتبصار ا

ّا بأكثر من وجه   ت  ئ  ر  بعض كلمات اخلالف اليت ف   عرعت   ؛كذلك    من الشاطاية أو مم 
  الورق األترى.اتب ل   فيه عنه من بعض 

م  باإلثاات  ممَّا  م  باحلذف ممَّا أ ثا ت  نظيه، أو ر س  ويبعلَّق بااب مرسوم اخلطِّ بعض ما ر س 
 ح ذ ف نظيه، فأشرت  إىل مواع   من ذلك.

هو الااب الوحيد املبعلِّق بالوف  ليس باب مرسوم اخلطِّ  جتدر  اإلشارة  إىل أنَّ و 
به كيفية الوف  عليها  اخاتباار ، بل هناك مواع   كثية يناغي على الـم قرئ املاهر أن ي انيِّ لوالَّ

 توعيح ا أو امبحان ا.
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 وممَّا اسبحسنت  إعافبه يف هذا الـم خبصر بعض مواع  اخاببداء اخاتباار ؛ كاخاببداء بـ

 وحنوها.[، 51، والشعراء: 51]يونس: چڀ چ [، و382]الاقرة: چ ٿ چ
بالوصل به طالَّ  أن ي قرئ يبأكَّد عليهبل أخّا ي همل املقرئ الوصل اخاتباار ، من املفيد و 
يبعود على وصلها، واليت حيبمل فواصل اآل  اليت َّل يف املواع  اليت يكثر فيها اخلوأ، مثل  اتباار ا

سور كاملة  ذلك، ومن أو حركة آترها وصال   ق كيفية وصلها،م دفِّ ـأن يغيب عن الوالب غي ال
تواتيم و  وسورة املدثر، احلافة، واملعارج،م عظم سورة مثل سورة القمر، و  بالوصلقرأ ل أن ت  فضَّ ي  

يف فوله   چ ڇڇ چ ومنها ما يكون كلمة م فردة َّل ي بعوَّد على وصلها مثل كلمة سورة الذاريات.
املقرئ  وليقس  [،581]الاقرة: چڇڇ ڇ چ  چ چ چ   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ چ تعاىل:

 واحلمد هلل ربِّ العاملني. ه من متام الدراية.احلاذق على ذلك، فإنَّ 

 

 الفاتحةسورة 
 البيان الكلمة رقم اآلية

 
2 

اإلشاا  ست حركات ( 5)أوجه:  إذا وففت  عليها ففيها ثالثة پ
 لوفو  الساكن بعد مدٍّ؛ م البوسط؛ ( 3)بالعارض،  اعبداد ا

 .القصر ملن َّل يعبدَّ بالعارض (2السكون عار ع ا، ) مالحظة كون
 ر  عليها نظائرها.وأج  

 
3 

، وهو النوق م  و  الرَّ  :والراب  ،الثة )العاملني(: ثفيها أربعة أوجه وفف ا ڀ
 الوصل. م  ك  ح   م  و  ، وخا يكون إخا م  القصر ألنَّ للرَّ باعض احلركة

 عليها نظائرها. س  وف  
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 ٿ

، (الرحيم)أو على نظائرها ساعة أوجه: أربعة  عليهايف الوف  
. واإلمشام هنا أن تشي إىل والبوسط والقصر م  اإلمشام واملد  

احلركة بضم الشفبني من غي صوت، وخا يكون إخا يف املضموم 
واملرفو   الف الروم الذ  يدتل يف املضمومخب ؛بالضمَّة واملرفو 
 .بالكسرةواجملرور  ، واملكسوربالضمَّة

 عن فراءة من عدها آية. متييز ا، راعى عدم الوف  عليهاي   ڤ   ڦ 7

*** 
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 سورة البقرة
 البيان الكلمة رقم اآلية

 لعاصم : مد املبصل واملنفصل أرب  أو مخس حركات   ٹ   ٹ 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
 

 
 
 

ۀ  ہ   ) :من قوله

ہ  ہ  ہ     ھ  

 (ھ
 :إلى قوله

 ( ۓۓ  )
 مع الوقف عليها

 ، وبياهنا: مد  من طريق الشاطاية عشرة أوجهفيها حلفص 
وإمشام،  مو  بسكون ور   صل أربع ااملبَّ  املنفصل أربع ا عليه مد  

مد ، و فبكون مخسة أوجهبسكون وإمشام فقط،  وسبًّا
م و  املنفصل مخس ا عليه مّد املبصل مخس ا بسكون ور  

  ن  بسكون وإمشام، فبلك مخسة أترى.  وم   وإمشام، وسبًّا
ألنه كالوصل، وخا ي وصل  املبصل سبًّا م حال مدِّ و  الرَّ 
 امكسور   إذا كان. هذا يف املضموم، أما ستٍّ صل ب  املبَّ 

عليه مّد  افالوف  بسبة أوجه فقط، مّد املنفصل أربع  
بسكون فقط، ومّد  ، وسبًّابسكون وروم املبصل أربع ا
، بسكون وروم ليه مّد املبصل مخس اع ااملنفصل مخس  

 ،بسكون فقط. أما يف حالة املفبوح فأربعة أوجه وسبًّا
 املبصل أربع ا أو سبًّاعليه مّد  املنفصل أربع ا وبياهنا: مد  

عليه مّد املبصل مخس ا  ابسكون فقط، ومد املنفصل مخس  
 بسكون فقط.  أو سبًّا

 كلمبني.بقو  )ولائس( عن )ما(   ڱ  ڱ 302

 )أين( مقووعة عن )ما(. ڄ  ڄ  ڄ 341

والوف  عليها ، خا الباء املربوطة بالباء املفبوحةمرسومة  ٴۇۈ   ۈ 231
ويدتل فيها الروم واإلمشام  .وعلى نظائرها بباء  ساكنة  

م  من ذلك بالباء  على فاعدتيهما؛ خبالف ما ر س 
املربوطة، فإنَّ الوف  عليه باهلاء، وخا يدتل فيه الروم 

ر  على ذلك ما يأيت بعد .    واإلمشام. وأ ج 
 الباء املفبوحة. مرسومة ب ڦ  ڦ 233
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 )يف( مقووعة عن )ما(.  ڇ  ڇ 240

ابالسني اخلالصة،  ۇئ 245  من طريق الشاطاية. وجه ا واحد 

ة، فباء ديَّ ادأ هبمزة مضمومة فواو م  ي   :عند الا دء هبا ٿ 213
 مضمومة، وخا نظي هلا يف القرءان.

*** 
 سورة آل عمران

 البيان الكلمة رقم اآلية
 
2،3 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    

 پ      پ   

على  حركات، إجراء   ستَّ  ع اشاـ  امليم مدًّا م   مبدِّ  صال  و 
األصل، وبالقصر لزوال موجب املد لبحريك امليم الساكنة 

 ؛ وجهان.  (ميم)من حرف 
 الباء املفبوحة. مرسومة ب ڻ  ۀ   35

 الباء املفبوحة.مرسومة ب ۈئ  ېئ   13

 الباء املفبوحة. مرسومة ب ڃ  چ   303

 بقو  )أين( عن )ما(. ڈ  ڈ  ژ   332

*** 
 النساءسورة 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )من( عن )ما(. ژ  ڑ  ڑ 25

 املشهور والذ  عليه العمل رسم )أينما( موصولة. ۈ 71

، وجيوز الوف  على (هؤخاء))فمال( الالم مقووعة عن  ی  ی  ی 71
)ما( أو على الالم، ولكن خا جيوز اخاببداء بالالم وخا مبا 

  (.مااخاببداء بـ)بعد الالم؛ بل يبعني 
 عن )ما(. املشهور والذ  عليه العمل فو  )كل( وئ   وئ  ۇئ 13

 ( مقووعة عن )من( كلمبني.أم) ک  ک  ک 301
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إخا  حبذف الياء والوف  على الباء، وخا ي بعمد الوف  عليها ائ  ەئ 341
بغي ياء على الرسم تال  األصل،     ف  ه إن و  ؛ ألنَّ اتباار ا

 وإن وف  باألصل تال  الرسم، فهو بني خمالفبني.
*** 

 سورة المائدة
 البيان الكلمة رقم اآلية

  عليها بالروم، الوف  على النون ساكنة، وجيوز الوف چڃ 3
.  والياء حمذوفة وفف ا ووصال 

  ساكنة.، والوف  عليها بباء املفبوحة بالباءمرسومة  ڀ   ٺ 33

  عليها بالروم، الوف  على النون ساكنة، وجيوز الوف ڃ 44
.  والياء حمذوفٌة وفف ا ووصال 

 .(ما)يف( مقووعة عن ) ھہ  ہ   ھ 41

12 ،13  ،
71 ،10 

  (.)لائس( مقووعة عن )ما ے  ے  ۓ

*** 
 سورة األنعام

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ا ووفف  وصال   ةساكن ،ثاببةاهلاء  ۆئۆئ 10

ت )كلمت( باإلفراد واجلم ، وحفص ممن فرأها ئر  ف   ھ        ھ 335
 وم  ويق  عليها بالباء ساكنة ، وجيوز فيها له الرَّ باإلفراد، 
 واإلمشام.

 )ما( ، وخا ثاين هلا يف القرءان. )إنَّ( مقووعة عن ڦ  ڦ    ڄ 334

م  املد الوويل ست حركات،  ابإبدال اهلمزة الثانية ألف   ڀ 344، 343
أو ببسهيلها بني األل  واهلمزة، ووجه اإلبدال م  املد 

 يف األداء. مٌ قدَّ الوويل م  
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 مقووعة عن )ما(. ()يف ڱ  ڱ  ں 345

 )يف( مقووعة عن )ما(. مجىث  يث  حج 315

*** 
 سورة األعراف

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )أين( مقووعة عن )ما(. جب  حب  خب 37

 ا( كلمة واحدة.م  لَّ املشهور والذ  عليه العمل رسم )ك   ٺ          ٺ  31

 بالباء املفبوحة. مرسومة  ۋ   ۋ 51

ا بالسني اخلالصة حلفص من طريق الشاطاية ڦڦ 11  .وجه ا واحد 

يف  شر إليها ابن اجلزر  ، وَّل ي  (لو)مقووعة عن  (أن) ڑ  ڑ     ک 300
 ة.قدمامل

 عن )خا( بقو  )أن( ٻ  ٻ  ٻ 305

 املشهور والذ  عليه العمل رمسها بالباء املفبوحة ۉ       ې 337

 )ابن أم( ر مست كلمبني، وجيوز الوف  على )ابن(. ڤ  ڤ  ڤ 350

 )عن( مقووعة عن )ما(. چ  چ  ڇ  ڇ 311

 بقو  )أن( عن )خا( ې  ې  ى 311

؛ بعكس موععي اإلسراء ا ووصال  بإثاات الياء وفف   ىئىئ 371
 .ا ووفف  الكه ، فالياء حمذوفة فيهما وصال  و 

 الوف  عليها بياء م شدَّدة بالكسرة الوويلة حركبني.  ٻ 311

*** 
 سورة األنفال

 البيان الكلمة رقم اآلية
  .بالباء املفبوحةمرسومة  ۓ 31
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75 

وصًلا بأول 
 التوبة

 

مئ    ىئ  يئ  جب  

 حب  خب

 ٱ

األول القو ،  أوجه:آتر األنفال م  أول براءة جيوز ثالثة 
وهو املقدم يف األداء ، ويليه الوصل بال سكت، وجيوز 

ليم( وهذا هو الرتتيب يف السكت سكبة بدون تنفس على )ع
فهم من كالم الصفافسي يف الغيث. وخا ختبص كما ي  ،  األداء

، ولكنها عامة يف )البوبة(بأول  (األنفال)هذه األوجه بوصل 
 .)البوبة(حالة وصل آتر أ  سورة بأول 

*** 
 سورة التوبة

 البيان الكلمة رقم اآلية
في عموم 

 السورة
خبالف أول السورة؛ جيوز اإلتيان بالاسملة أو تركها. فإمهال  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

الاسملة تاص بأول السورة فحسب، وهو مأتوذ من عموم 
 .«ويف األجزاء تي من تال...»:  فول الشاطيب

 )من(. )أم( مقووعة عن ک  ک 301

 بقو  )أن( عن )خا(. ٺ  ٺ  ٿ 331

*** 
 سورة يونس

 البيان الكلمة رقم اآلية
عند الادء هبا؛ يادأ هبمزة مكسورة فياء مدية، وهلا نظائر  ڀ 35

 أترى مثل: ائبوين، ائبيا.
، ويق  ت باإلفراد واجلم ، وحفص ممن فرأها باإلفرادئ  ر ف   مب   ىب 33

  فيها الرَّوم واإلمشام.عليها بالباء ساكنة ، وله 
حركات،  الوويل ستّ  م  املدّ  اراءة بإبدال اهلمزة الثانية ألف  الق ۈئ 53

أو ببسهيلها بني األل  واهلمزة، ووجه اإلبدال م  املد الوويل 
 مقدم يف األداء.

م  املد الوويل ست حركات،  اراءة بإبدال اهلمزة الثانية ألف  الق ہ 51
أو ببسهيلها بني األل  واهلمزة، ووجه اإلبدال م  املد الوويل 
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 مقدم يف األداء.
حركات،  م  املد الوويل ستّ  اراءة بإبدال اهلمزة الثانية ألف  الق ۈئ 13

أو ببسهيلها بني األل  واهلمزة، ووجه اإلبدال م  املد الوويل 
 مقدم يف األداء.

، ويق  ت باإلفراد واجلم ، وحفص ممن فرأها باإلفرادئ  ر ف   مب     ىب 11
 عليها بالباء ساكنة ، وله فيها الرَّوم واإلمشام.

 حبذف الياء والوف  على اجليم، وخا يبعمد الوف  عليها.  ڭ  ڭ 303

*** 
 سورة هود

 البيان الكلمة رقم اآلية
املوع  املوصول الوحيد يف القرءان، ورمست بافي  (مـإلَّ ) ٿ  ٹ 34

، وفد تركت  إيرادها تيسي ا )َّل( املواع  )إن(  مقووعة عن
 واتبصار ا.

 بقو  )أن( عن )خا(. ڄڤ  ڦ    ڦ         ڦ   ڦ 34

 بقو  )أن( عن )خا(. ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ 21

حنو الكسرة واألل  الراء ببقريب فبحة وذلك قرأ باإلمالة، ت   گ 43
 ترفيق الراء. ويلزم من ذلكحنو الياء، 

 .ا ووصال  حبذف الياء وفف   ڀ   ٺ 41

 بالباء املفبوحة. ر مست  ٿ  ٹ 73

 بالباء املفبوحة. رمست  ڳ  ڳ 11

 .ا ووفف  حبذف الياء وصال   ڭ  ڭ 305

*** 
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 سورة يوسف

 البيان الكلمة رقم اآلية
عليها  فيق  ؛باإلفراد واجلم ، وحفص ممن فرأها باإلفراد ت  ئ  ر ف   ھ 30

 . ساكنة ، وله فيها الرَّوم   بالباء
 
 
33 
 
 

 

 

 ۈ

تقرأ بالروم )وفد يعرب عنه بعضهم باخاتبالس(، أو اإلمشام، 
يف الغيث: أن   كما يقول الصفافسي    ؛ومعىن الروم هنا

تضع  الصوت حبركة النون األوىل حبيث إنك خا تأيت إخا 
ا ا غي تام ، فيكون أمر  اعضها وتدغمها يف الثانية إدغام  ب

وخا حيكم هذا إخا باألتذ من  ،بني اإلظهار واإلدغام امبوسو  
 أفواه املشايخ الاارعني اآلتذين عن أمثاهلم، واهلل املوفق.ا.هـ.

عليها  فيق  ؛باإلفراد واجلم ، وحفص ممن فرأها باإلفراد ت  ئ  ر ف   ھ 35
 .ساكنة ، وله فيها الرَّوم   بالباء

 بالباء املفبوحة. مرسومة  :)موععان( ی  ی 53، 30

مرسومٌة بصورة البنوين بالفبح، وي وف  نون البوكيد اخلفيفة  ڌ    ڎ   ڎ 32
ي . وهباألل (عليها بفبحة  طويلة مبقدار حركبني )مّد طايعّي 

 . نون ساكنة مدغمة يف امليم وصال  
*** 

 سورة الرعد

 البيان الكلمة رقم اآلية
  )أن( مقووعة عن )لو(. ک  ک  گ 33

 ملوععي يونس وغافر. ابقو  )إن( عن )ما( تالف   ۋ  ۅ  ۅ 40

*** 
 سورة إبراهيم

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بالباء املفبوحة.مرسومة  ڈ  ڈ 21
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 بقو  )كل( عن  )ما(. پٻ  ٻ  ٻ  ٻ 34

 بالباء املفبوحة. مرسومة  ڈ  ڈ 34

*** 
 سورة النحل

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )لكي( مقووعة عن )خا(. ۈ  ٴۇ  ۋ 70

 بالباء املفبوحة. مرسومة  ىث  يث 72

 بالباء املفبوحة.مرسومة  ک  ک 13

 بالباء املفبوحة. مرسومة  ک  ک 334

*** 
 اإلسراءسورة 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .اكلمة يد  حبذف الواو وفف   چ  چ 33

 .ا ووصال  حبذف الياء وفف   پٻ  ٻ 17

، ولكن (ما)املشهور جواز الوف  على )أيًّا( أو على  ک  گ  گ 333
 يبعني اخاببداء بـ )أيًّا(.

*** 
 سورة الكهف

 البيان الكلمة رقم اآلية
 

3 ،2 
 

 :ه، وحكمب  وصال   (اعوج  البنوين من )السكت على أل   ې   ى  ېې
ا صفة لـ وهم أن فيم  ي  فد   سكت  الوصل من غي أنَّ 

 (، وهو ما خا يسبقيم يف املعىن.ا)عوج  
 .ا ووفف  حبذف الياء وصال   پٻ  ٻ 37
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 .ا ووصال  حبذف الياء وفف   ھ  ے  ے 24

: (لكنَّا)وأصل  . ، وحمذوفة وصال  اووفف   ااألل  ثاببة رمس   چ  چ   ڇ 31
ت حركة مهزة )أنا( إىل نون )لكن(، ل  ق  ، ن  لكن أنا
( )أنا :فالبقى مثالن فأ دغما. وإعراهبا ،ت اهلمزةف  ذ  وح  
، و)هو( مابدأ ثان، وهو عمي الشأن، و)اهلل( مابدأ

مابدأ ثالث، و)ريب( ترب املابدأ الثالث، واملابدأ الثالث 
اين وتربه ترب األول، وتربه ترب للمابدأ الثاين، والث

 والرابط بني األول وتربه الياء يف )ريب(.
 كلمة واحدة.مرسومة بالوصل  ن( )ألَّ  ڃ  چ 41

)مال( الالم مقووعة عن )هذا(، وجيوز الوف  على )ما(  ڎ  ڈ  ڈ 41
ولكن خا  جيوز اخاببداء بالالم، وخا مبا بعد  ،أو على الالم

 بل يبعني اخاببداء بـ)ما(. ؛الالم
*** 

 سورة مريم

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ( جيوز فيه البوسط أرب  حركات، واملدّ ني   حرف )ع   ٱ 3

 هو املقدم يف األداء. حركات ، واملد   الوويل ستّ 
 بالباء املفبوحة.مرسومة  ٻ  ٻ 2

 بقو  )أين( عن )ما(. گ  گ  ڳ 33

*** 
 سورة طه

 البيان الكلمة رقم اآلية
 والوف  على الدال. ،الياءحبذف  ۆئ  ۆئ 32

*** 
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 سورة األنبياء

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )أن( عن )لن( گ  گ  ڳ 17

 بقو  )أن( عن )خا( ، وهو املشهور وعليه العمل. ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں 17

 )يف(  مقووعة عن )ما(. پ  پ  پ 302

*** 
 سورة الحج

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )أن( عن )لن(.بقو   حب  خب  مب 35

 أن( عن )خا(.)بقو   چ  چ  چ 21

 والوف  على الدال. ،حبذف الياء ى  ى  ائ 54

 بقو  )أنَّ( عن )ما(. ھ  ے  ے 12

*** 
 سورة المؤمنون

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )ما(، وهو املشهور، وعليه العمل. )كل( مقووعة عن ٺ    ٺ  ٺ  ٺ 44

*** 
 سورة النور

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بالباء املفبوحة. مرسومة  ۅ  ۉ  ۉ 7

 )يف( مقووعة عن )ما(. ڳ  ڱ  ڱ 34

 ( ، والوف  عليها باهلاء. ااألل  حمذوفة من )أيه ی  جئ 33

 )عن( مقووعة عن )من(.  حجمث  ىث  يث 43
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*** 
 سورة الفرقان

 البيان الكلمة رقم اآلية
وجيوز الوف  على ما )مال( الالم مقووعة عن )هذا(،  گ  گ  گ 7

أو على الالم، ولكن خا جيوز اخاببداء بالالم وخا مبا بعد 
 الالم؛ بل يبعني اخاببداء بـ)ما( .

 .بصلة اهلاء بياء مدية وصال   ڦ  ڦ      ڦ 11

*** 
 سورة الشعراء

 البيان الكلمة رقم اآلية
 
 
 
13 
 
 

 

 

 ڤ  ڤ      ڤ

قها نظر إىل ن رفَّ م  فجيوز يف الراء الرتفيق والبفخيم، 
حبرف اخاسبعالء الواف   الكسر الواف  فالها، وَّل يعبدَّ 
م نظر إىل حرف ن فخَّ بعدها ألنه مكسور، وم  

فجعلها من باب  ،النظر عن كسره وغضَّ  ،اخاسبعالء
، ا واحد  ا فوخا  م وفف  فخِّ  ي  م وصال  ن فخَّ ، وم  )فرطاس(
 ق.جيوز له يف الوف  البفخيم والرتفي ق وصال  ومن رفَّ 

 بقو  )أين( عن )ما(، وهو املشهور، وعليه العمل. ڍ  ڍ  ڌ             ڌ 12

 )يف( مقووعة عن )ما(. ک  گ  گ 341

*** 
 سورة النمل

 البيان الكلمة رقم اآلية
 والوف  على الدال. ،حبذف الياء گ  گ 31

ا باإلثاات مراعاة إمَّ  والوقف:الوصل بياء مفبوحة،  پ     پ 31
 وإما باحلذف مراعاة للرسم.للوصل، 

م  املد الوويل ست  اراءة بإبدال اهلمزة الثانية ألف  الق ہ 51
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حركات، أو ببسهيلها بني األل  واهلمزة، ووجه اإلبدال 
 الوويل مقدم يف األداء. م  املدّ 

 .اات الياء من كلمة )هباد ( وفف  بإثا ڃ    ڃ 13

*** 
 سورة القصص

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بالباء املفبوحة. مرسومة  ڎ  ڈ 1

 بالباء املفبوحة.مرسومة  ڈ  ژ 1

 والوف  على الدال. ،حبذف الياء ڄ       ڄ 30

 )فإن( مقووعة عن )َّل( ؛ تالف موع  هود. ې  ى     ى 50

 ، ے  ۓ   12

 ۉ

كلمة واحدة، والوف  على النون يف )و ي ك أ نَّ(  مست ر  
ويف أصلها ومعناها تفصيل يعرف األوىل، واهلاء يف الثانية، 
 من كبب اللغة والقراءات.

*** 
 سورة الروم

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )من( مقووعة عن )ما(. ژ  ژ  ڑ 21

 )يف( مقووعة عن ) ما(. ک   ک  گ 21

 بالباء املفبوحة. مرسومة  ۆ  ۆ 30

 بالباء املفبوحة.مرسومة  ی  ی 50

 من غي ياء.الوف  على الدال  ٹ    ڤ 53

54 
 
 

 )موععان(چ   

 ڈ

والفبح هو املقدم يف األداء، والفبح  ،بفبح الضاد وعمها
ه، فال ع  مس   فاتبياره حلديث   عن عاصم، أما الضم  ه ب  رواي

ن توففت : كي  تال  م  فإن فلت  »:  اجلعرب 



 ملخص مواضع مرسوم اخلطّ                                                                  محمود بن عبد اجلليل روزن

15 

 

صحة فراءته عليه؟ فلت: ما تالفه؛ بل نقل عنه ما فرأه  
. فال «فرأه عليه خا أنه فرأه برأيه عليه، ونقل عن غيه ما

َّل يعبمد يف صحة فراءته على »:  الصفافسي
احلديث من طريق اآلحاد  ألنَّ  ؛س بهنَّ أاحلديث وإمنا ت

وأعلى درجاته احلسن، وخا تثات القراءة إخا بالبواتر، 
 . «اده تواتر  وثات عن ،ه ما فرأ به على غي شيخهت  د  م  فع  

*** 
 سورة لقمان

 البيان الكلمة اآليةرقم 
 ( عن ) ما(. بقو   )أنَّ  ھ  ے  ے 30

 بالباء املفبوحة. مرسومة  ڍ  ڌ 33

*** 
 سورة األحزاب

 البيان الكلمة رقم اآلية
 وحمذوفة يف الوصل  ،األل  ثاببة يف الرسم والوف  گ 30

 )لكي( مقووعة عن )خا(. ژ  ڑ  ڑ  ک 37

يف  ب هاكلمة واحدة، ولكن رأيالعمل على رسم )أينما(   ەئ  وئ 13
 بعض املصاح  اليت بني أيدينا مقووعة.

 األل  ثاببة يف الرسم والوف ، وحمذوفة يف الوصل.  ڇ 11

 األل  ثاببة يف الرسم والوف ، وحمذوفة يف الوصل.  ڈ 17

*** 
 سورة سبأ

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )أن( مقووعة عن )لو(. يب  جت   حت 34
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*** 
 فاطرسورة 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بالباء املفبوحة. مرسومة  ۈئ  ۈئ 3

( باإلفراد واجلم ، وحفص ممن ت  ن  يـِّ ف رئت كلمة )بـ   ڎڌ  ڌ 40
  ويق  عليها بالباء ساكنة.فرأها باإلفراد؛ 

ۆئ  ،   وئەئ   وئ 43

 )موععان(  ۆئ  

 بالباء املفبوحة. 

*** 
 سورة يس

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بإظهار النون عند الواو يف الوصل. ڤ  ڦ ڤ  2،3

 حبذف الياء، والوف  على النون. ۋ  ۅ 23

؛ ألن الوصل (مرفدنا)على أل   بالسكت وصال   ۇئ  وئوئەئ 52
وهم أن مجلة )هذا ما وعد ي  فد بدون سكت 
 املنكرين للاعث. ارفَّ الك  الرمحن( من فول 

 بقو  )أن( عن )خا(. چڃ  چ     چ  چ 10

*** 
 الصافات سورة

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )أم( مقووعة عن )من(. گک  ک  ک 33

 حبذف الياء من كلمة )صال(، والوف  على الالم. ڎ  ڎ 313

*** 
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 سورة ص

 البيان الكلمة اآليةرقم 
الوف   الصحيح أن الباء مقووعة عن )حني(، ويصح   ٿ  ٹ  ٹ 3

اخاتباار  على الباء، وخا يصح الادء بكلمة )حني(؛ بل 
 جيب الادء بكلمة )وخات(.

 .ا ووصال  حبذف الياء وفف   ڀ  ڀپ  پ 37

*** 
 سورة الزمر

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ( مقووعة عن )ما(.)يف ڱ  ڱ  ڱ  ں 3

 )يف( مقووعة عن )ما(. ۉ  ې  ې          ې 41

*** 
 سورة غافر

 البيان الكلمة رقم اآلية
، باإلفراد واجلم ، وحفص ممن فرأها باإلفراد ف ر ئ ت   ہ   ہ 1

 .ساكنة بالباءويق  عليها 
 بقو  )أين( عن  )ما(. ہ    ہ  ہ     ھ 73

 بالباء املفبوحة مرسومة  ۆئ    ۈئ 15

*** 
 سورة فصلت

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ة.يَّ دِّ مكسورة فياء م  عند الادء هبا يادأ هبمزة  ائ 33

 )أم( مقووعة عن )من(. ڃ  ڃ  چ 40

  .اا واحد  الثانية بينها وبني األل ؛ وجه   تقرأ ببسهيل اهلمزة ۋ 44
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*** 
 سورة الشورى

 البيان الكلمة رقم اآلية
( جيوز فيه البوسط أرب  حركات، واملد الوويل ني   حرف )ع   ٻ 3

 األداء.م يف هو املقدَّ  ست حركات، واملدّ 
د الوف  عليه كما ساق ، وخا يبعمَّ احبذف الواو وفف   ڇ  ڇ 24

 اإلشارة.
 

 سورة الزخرف

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ،  ٴۇۈ  ۈ 32

 ۇئ  ۇئ

  فيهما.بالباء املفبوحة مرسومة موععان: 

 ، والوف  عليها باهلاء. ا(األل  حمذوفة من )أيه ٺ  ٿ 41

*** 
 سورة الدخان

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )وأن( عن )خا(. ٱ  ٻ   ٻ 31

 بالباء املفبوحة. مرسومة  ڤ  ڦ 43

*** 
 سورة األحقاف

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ادأ هبمزة مكسورة فياء مدية.عند الادء هبا ي   ۋ  ۋ 4

*** 
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 محمد 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )أن( مقووعة عن )لن(. ېئ  ېئ  ېئ 21

*** 
 الفتحسورة 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )أن( مقووعة عن )لن(. ڳ  ڳ  ڱ 32

*** 
 سورة الحجرات

 البيان الكلمة رقم اآلية
إذا بدأنا بكلمة )اخاسم(؛ ففيها وجهان؛ األول: الادء  حب  خب 33

ساكنة. والثاين:  سني  ف   مكسورة   الم  هبمزة مفبوحة ف  
 .ساكنة   سني  ف   مكسورة   الم  حذف مهزة الوصل والادء ب  

*** 
 سورة ق

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .فيهما حبذف الياء يف الكلمبني، والوف  على الدال گ  گ  گ 43

 

 سورة الطور  

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بالباء املفبوحة مرسومة  ېئ          ېئ 21

 م منالصاد أشهر، وهو املقدَّ ووجه  تقرأ بالصاد أو السني،  ڇ  ڇ  ڍ 37
 طريق الشاطاية.

*** 
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 سورة النجم

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )عن( عن )من(. ڦ  ڦ  ڦ     21

*** 
 سورة القمر

 البيان الكلمة رقم اآلية
 والوف  على النون. ،حبذف الياء ەئ  وئ  وئ 5

ا؛ أ  بإسكان األوىل، والياء يف الثانية وفف   حبذف الواو يف ۈئ  ېئ  ېئ 1
 .االعني وفف  

*** 
 سورة الرحمن

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ، والوف  عليها باهلاء. ا(أيهاألل  حمذوفة من ) ڻ  ۀ 33

*** 
 سورة الواقعة

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .()يف( مقووعة عن )ما ژ  ڑ  ڑ  ک 13

 الباء املفبوحة. مرسومة ب ک  گ 11

*** 
 سورة الحديد

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )أين( مقووعة عن )ما(. ڄڄ ڦ  ڦ  4

*** 
 
 



 ملخص مواضع مرسوم اخلطّ                                                                  محمود بن عبد اجلليل روزن

21 

 

 سورة المجادلة

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )أين( عن )ما(. ڃڄ  ڄ  ڄ 7

 گ  گ 1،1

 )موضعان(

 بالباء املفبوحة. مرسومة 

*** 
 سورة الحشر

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )كي( مقووعة عن )خا(.  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ 7

*** 
 سورة الممتحنة

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )أن( عن )خا(. پ  پ   ڀ 32

*** 
 سورة المنافقون

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )من( عن )ما(، وهو الراجح. ۓ    ڭ        ڭ 30

*** 
 سورة التغابن

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )أن( عن )لن(. ڭۓ  ڭ  ڭ 7

*** 
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 سورة التحريم

 البيان الكلمة رقم اآلية
خا توجد واو يف آتر الكلمة، فالوف  على  ڻڻ  ڻ 4

 ( باحلاء، وخا يبعمد الوف  عليها.صال  )
 بالباء املفبوحة. مرسومة  ڳگ  گ  ڳ  ڳ 33، 30

 بالباء املفبوحة. مرسومة  ۓ  ڭ 33

 بالباء املفبوحة.مرسومة  ې   ى 32

*** 
 سورة الملك

 البيان الكلمة رقم اآلية
 )كلما( موصولة باخلالف،  والراجح وصلها.  ھ          ے  ے 1

*** 
 سورة القلم

 البيان الكلمة رقم اآلية
 إظهار النون عند الواو. ژ  ژڈ 3

 بقو  )أن( عن )خا( چ  ڇ       ڇ 24

*** 
 سورة الحاقة

 البيان الكلمة رقم اآلية
أمر هاؤم كلمة واحدة، واملد فيها مبصل، وهي اسم فعل  ں 31

 مبعىن: تذوا.
جيوز السكت وعدمه يف حالة الوصل، والسكت هو  ېئ  ېئ  ىئ  ېئۈئ 21،21

 ، وي عضِّده املعىن الاالغي للهاء.املقدم يف األداء
*** 
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 سورة المعارج

 البيان الكلمة رقم اآلية
فمال: الالم فيها مقووعة عن )الذين(، وجيوز الوف   ی  ی 31

خا جيوز اخاببداء بالالم على )ما( أو على الالم؛ ولكن 
 وخا مبا بعد الالم بل يبعني اخاببداء بـ )ما(.

*** 
 سورة الجن

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )أن( عن )لن(. ڇ  ڇ   ڇ  ڇ 5

 بقو  )أن( عن )لن(. ڳ  ڳ  ڳ 7

 بقو  )أن( عن )لن(. ۇئ  ۆئ  ۆئ 32

 
 
31 

 

 ٿ  ٿ

املشارفة، وفد احدة يف مصاح  )ألَّو( مرسومة كلمة و  
يف مصاح  املغاربة مقووعة، وباسبثناء هذا ب ها رأي

املوع ؛ فاملواع  الثالثة األترى مقووعة ، ورمبا َّل ي شر 
لعدم ترجيحه الوصل يف مقدمبه  إليها ابن اجلزر  

 يشي إليه ، واهلل أعلم.  ايف هذا املوع  فلم ير فيها تالف  
*** 

 سورة المزمل

 البيان الكلمة رقم اآلية
 املشهور وعليه العمل فو   )أن( عن )لن(. ڤٹ  ٹ  ڤ   20

*** 
 سورة القيامة

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ) ألَّن ( مرسومة كلمة واحدة. ڳ  ڳ 3

فد الوصل بدون سكت  بالسكت على النون وصال ؛ ألنَّ  ڄ  ڄڦ    ڦ 27
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 .: مرَّاقيوهم أهنا كلمة واحدة
*** 

 سورة اإلنسان
 البيان الكلمة اآليةرقم 

الوصل، وجيوز فيها  األل  ثاببة يف الرسم وحمذوفة يف ی 4
إلثااهتا يف  ، ووجه إثااهتا يف الوف  تاب ٌ االوجهان وفف  

على  حلذفها وصال   اب ٌ الرسم، ووجه حذفها يف الوف  ت
 تالف القاعدة.

األل  ثاببة يف الرسم والوف ، وحمذوفة يف املوع  األول:  ۀ 35
 الوصل. 

وإن كانت ثاببة  ،ا ووفف  واألل  حمذوفة وصال   :املوع  الثاين ہ  ہ 31
 فاتَّفقا املوععان يف الوصل وتاايـ ن ا يف الوف . يف الرسم.

*** 
 سورة المرسًلت

 البيان الكلمة رقم اآلية
اجلمهور على اإلدغام احملض من غي إبقاء على اسبعالء  ٱ     ٻ 20

القاف، وهو األصح يف الرواية واألوجه يف القياس، وحكى 
  والاعض  بباقية اسبعالء القاف. اإلمجا  عليه. الداين 

، ويق  عليه باإلفراد واجلم ، وحفص ممن فرأها باإلفراد ف رئ ت   ڳ 33
 بالباء.

 *** 
 سورة النازعات

 البيان الكلمة اآليةرقم 
 والوف  على الدال. ،حبذف الياء ٻ  ٻ 31

*** 
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 سورة المطففين

 البيان الكلمة رقم اآلية
 م أهنما كلمة واحدة.بوهَّ حىت خا ي   ؛بالسكت على الالم چ  چچ 34

*** 
 سورة االنشقاق

 البيان الكلمة رقم اآلية
 أن ( عن )لن(.)بقو    ڻ  ڻ  ڻ 34

*** 
 الغاشيةسورة 

 البيان الكلمة رقم اآلية
من طريق  اتقرأ بالصاد اخلالصة، وفراءة السني ليست وجه   ې 22

 الشاطاية.
*** 

 سورة البلد

 البيان الكلمة رقم اآلية
 بقو  )أن( عن )لن(. ڎ  ڈ  ڈ 5

*** 
 سورة العلق

 البيان الكلمة رقم اآلية
، البنوين بالفبح مرسومة بصورة أل نون البوكيد اخلفيفة  ې  ې 35

اة إىل ميم والوف  عليها باألل . وهي نون ساكنة منقل
 . خمفاة عند الااء وصال  

 إخا اتباار ا. د الوف  عليهابعمَّ ، وخا ي  احبذف الواو وفف   وئ  وئ 31

*** 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين


